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The Scheldt Inform ationC enter acts as an in form ation platform  fo r the estuary o f the 
river Scheldt. This center is active in both Flanders and the Netherlands. Its area o f 
interest concerns the tide-related part o f the River Scheldt, i.e. from G hent (B) to the 
mouth in Vlissingen (NL). The main task o f the Scheldt In form ationC enter is putting 
in form ation about the estuary area at the disposal o f everybody interested in the 
subject.

Additionally, the institute acts as a contact point. The Scheldt In form ationC enter also 
contributes in popularising less accessible reports and publications and has therefore an 
interface function between the public authorities, the scientific com m unity and the public 
at large. C oordinating Scheldt-related projects is another task o f the institute. In all 
activities, the different functions o f the estuary, safety, policy and m anagem ent are 
central issues.
By inform ing everybody about the River Scheldt, the institute hopes to enlarge the 
involvement and public awareness o f this estuary, a river so im portant fo r Sealand (NL) 
as well as Flanders (B).

Hef Schelde In form atieCentrum  is een grensoverschrijdende organisatie  d ie , vanu it  een  
nauwe sam enwerk ing tussen V laanderen en N eder land , een in fo rm atiep la tfo rm  is v o o r  
het Schelde-estuarium. Het centrum in form eert en docum enteert ove r het ge t i j -gebonden  
dee l van de Schelderiv ier tussen G en t en Vlissingen.
H et ho o fd d o e l van het Schelde In form atieCentrum  is het versterken van de kennis over  
en het inzicht in het Schelde-estuarium. Het centrum stelt h ie rvoor in form atie  ter 
beschikking vo o r  iedereen, die pe rsoon li jk  o f  op  professioneel vlak, geïnteresseerd is in 
het onderwerp. Het p ro fi leert zich zodoende  ais een aanspreekpunt v o o r  het Schelde- 
estuarium. D it heeft zowel betrekking op  de natuur, econom ie , recreatie, ve i l ighe id  ais 
het behee r en be le id  aanga ande  de Schelde. D o o r  m oe il i jk  toeganke li jke  rapporten en 
publicaties te 'verta len ',  kan het Schelde In form atieC en trum  de tussenstap zijn bij 
com m unica tie  van de overhe id  en wetenschappeljke instellingen n aa r  het 'gro te  
pub liek '.  O m  dit doe i te bereiken coörd ineert het centrum verscheidene projecten.
D o o r  een grotere be trokkenhe id  van de bevolk ing met het estuarium te bevorderen  
hopen wij bij te d ragen  to t een duurzam e ontw ikke ling  van het Schelde-estuarium.
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